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 יו"ר ועדות מקצועיות בפסיכולוגיה אל: 
 ראים של ההתמחות במוסדות המוכריםפסיכולוגים ראשיים ואח

 
 202010.עדכון  – לימודים לתואר שני בפסיכולוגיההשלמת התנסות מעשית )פרקטיקום( שלא במסגרת הנדון : 

 

 רקע: .1

 התשל"ט מומחה( תואר )אישור הפסיכולוגים הינה(1979)בתקנות )פרקטיקום( מעשית שהתנסות נקבע
חלקמתוכניתלתוארשניבפסיכולוגיהומהווהתנאילהתחלתהתמחותבפסיכולוגיה.

 )בארץ השני התואר מלימודי כחלק )פקרקטיקום( מעשית התנסות בוצעה לא בהם בחו"ל(,אובמקרים
הוועדההמקצועיתתדרושהשלמתהתנסותמעשית)פרקטיקום(שלאבמסגרתהלימודיםלתוארהשני.

 ה:מטר .2

 .הסדרתהליךהשלמתהתנסותמעשית)פרקטיקום(שלאבמסגרתלימודיתוארשניבפסיכולוגיה

 הגדרות: .3

פסיכולוגים "השלמת התנסות מעשית )פרקטיקום( לצורך התחלת התמחות בפסיכולוגיה": .3.1
ועדהמקצועיתלהשליםפקרטיקום המגיעיםמחו"לונדרשיםע"י )רשומיםבפנקסהפסיכולוגים(

 לצורךהתחלתהתמחותבפסיכולוגיה.

"השלמת התנסות מעשית )פרקטיקום( לצורך התחלת התמחות בפסיכולוגיה בתחום שאינו תחום  .3.2
בפסיכולוגיה הלימודים": שני לתואר סטודנטים או הפסיכולוגים( בפנקס )רשומים פסיכולוגים

) ועדהשבארץ בפסיכולוגיההנדרשיםע"י בתחוםאחד אינםרשומיםבפנקסהפסיכולוגים( עדיין
 ליםפקרטיקוםלצורךהתחלתהתמחותבתחוםאחרבפסיכולוגיה.מקצועיתלהש

"השלמת התנסות מעשית במוסדות בארץ לצורך קבלת תואר אקדמי במוסד להשכלה גבוהה  .3.3
עוברעלחוקהפסיכולוגיםבחו"ל": בחו"ל, תוארשני המשליםפרקטיקוםבארץכחלקמלימודי

 ה2סעיף ואיסור עיסוק ייחוד נוהל )מצ"ב בפסיכולוגיה( יוכרעסקה לא זה פרקטיקום ולפיכך,
לצורךהתחלתהתמחותבפסיכולוגיה.

 הנחיות:  .4

ועדה .4.1 או הרישום ועדת של בכתב לקביעה בהתאם יהיה )פרקטיקום( מעשית התנסות ביצוע
מקצועית.

ההתנסותהמעשית)פרקטיקום(תושלםבמוסדמוכרלהתמחותבארץ..4.2

ההתנסות.4.3 היקף )פרקטיקום( -המעשית 10לפחות רצופים, )יומיים16חודשים שבועיות שעות
בשבוע(לפחות.

תינתןע"ימומחהאומומחהמדריךבפסיכולוגיהולפחות–הדרכהעלהתנסותמעשית)פרקטיקום(.4.4
ותהספציפיותשלכלועדהמקצועית)ובכלמקרהבהתאםלהנחישעהבכלתחום

.בהתאםלהנחיותהספציפיותשלכלועדהמקצועיתמתכונתהפרקטיקום:.4.5

 ישלהשתתףבפעילויותמקצועיותוישיבותצוותהנערכותהמוסד..4.6
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 הערות:   .5

 .5.1 סעיף בפסיכולוגיה: עיסוק )2ייחוד התשל"ז, הפסיכולוגים לעסוק1977בחוק שניתן קובע )
 תחילת מיום שנים שלוש של תקופה היותר לכל בפנקס רישום ללא העיסוקבפסיכולוגיה

 בפסיכולוגיה.

ייקלט .5.2 ממשלתיים במוסדות שני, תואר במסגרת שלא )פרקטיקום( מעשית התנסות  המשלים
ההסכםלהכשרתמשתלםמסדירבתוכואתתקופתההכשרה,אתשעותההכשרה,את כמשתלם.

(.2העבודהשבהלוקחחלקהמשתלם,סעיפיסודיות,קובעזכויותנלוות)כמפורטבנספחאופן

 לעיל.5.2מוסדותשאינםממשלתייםמתבקשיםלפעולכפיהמפורטבסעיף .5.3

 אופן הגשת הבקשה:  .6

 פסים באתר מערך הפסיכולוגיההנחיות וט

.מיידית תחולה: .7

 
הואילולהעבירתוכןמסמךזהלידיעתכלהנוגעיםבדברבמוסדכם.

 

 
 

  בברכה,
 

 גבי פרץ
 פסיכולוג ארצי

 על רישוי פסיכולוגיםממונה 
 

 :  יםהעתק

רפואהמנהל,הרפואהחטיבתראשד"רורדעזרא,
,יו"רמועצתהפסיכולוגיםד"ראילהבלוך

אביטלאגמוןברקוביץ,לשכהמשפטיתעו"ד
הארציהפסיכולוגנית,סגגב'אביגלמילסוןדגן

מנהלתתחוםפסיכולוגיהארציתאיתני,-גב'איריספרחי
 

http://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Psychology/Pages/default.aspx
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 לכבוד
 הפסיכולוגים הראשיים והאחראים על ההתמחות

 במוסדות המוכרים להתמחות בפסיכולוגיה
 
 

 20156.עדכון  – ייחוד העיסוק ואיסור העסקה בפסיכולוגיהנוהל 
 (1977עפ"י חוק הפסיכולוגים התשל"ז, )

 
 

 מי שהוא: רק רשאי לעסוק בפסיכולוגיה (1977, )ם התשל"זגילחוק הפסיכולו 2סעיף על פי הקבוע ב
 
)היתר הניתן לתושבי חוץ בביקור  19או בעל היתר זמני לפי סעיף  אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים –פסיכולוג  .1

 בארץ(. 
ולהנחת דעתה ם בעל תואר מוסמך בפסיכולוגיה ממוסד בחוץ לארץ המשלים לימודיו בהתאם לקביעת ועדת הרישו .2

 לצורך רישום בפנקס הפסיכולוגים. שהתואר יוכר כשווה ערך לתואר שניתן בארץ 
ע אחד מאלה תחת במוסד המוכר ע"י המל"ג המבצאו במסלול ישיר לדוקטורט  תלמיד לתואר שני בפסיכולוגיה .3

 :הדרכה ובמוסד שהוכר ע"י הוועדה המקצועית
 פרקטיקום. א.  

 קצועית בלבד.באישור ועדה מ -התמחות ברישום זמני  ב.
 

 תחילת עיסוקו בפסיכולוגיהלכל היותר תקופה של שלוש שנים מיום  ניתן לעסוק בפסיכולוגיה ללא רישום בפנקס
  

 
בפעולות שהן עיסוק בפסיכולוגיה את מי שאינו פסיכולוג או שאינו רשאי לפי החוק  איסור העסקהלחוק קובע  3סעיף 

 לעסוק בפסיכולוגיה.
 
 
 

 
 
 

 ימימה גולדברג
 

 מנהלת פנקס הפסיכולוגים
 מנהלת תקנות ההתמחות
 ממונה על רישוי פסיכולוגים

 , יו"ר מועצת הפסיכולוגיםשיף-רחל לויפרופ'  העתק:
 , יו"ר הסתדרות הפסיכולוגיםמאיר נעמןד"ר  
 יושבי ראש הוועדות המקצועיות 
 עו"ד שרונה עבר הדני, הלשכה המשפטית, משרד הבריאות 

 










